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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผู้ใหญ ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง จอยแลนด ์ พักเดีย่ว 

วันที ่8-12 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่15-19 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่22-26 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่29 พ.ค.-2 ม.ิย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900 วันวิสาขบูชา 

วันที ่12-16 มิ.ย. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,900  

วันที ่19-23 มิ.ย. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,900  

วันที ่3-7 ก.ค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 8,900  

วันที ่5-9 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่14-18 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่21-25 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่28 ส.ค.-1 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่4-9 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
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วันที ่11-15 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่16-20 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่18-22 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่23-27 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่25-29 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  

วันที ่21-25 ต.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 8,900 วันปิยมหาราช 

***ไมม่ีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน ้ามนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบนิ*** 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมอืง                                                                                                        (-- / -- / --) 

20.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X มี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

 

วันทีส่อง สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคดุาน ิ- ศนูยอ์นุรกัษ์พันธุ์หมสีีน า้ตาล (ไม่รวมคา่กระเช้าและค่าเขา้) 
- คิโรโระ รสีอร์ท - อาบน า้แร่ออนเซน็ – บุฟเฟ่ขาปยูกัษ์                                                  ( - / L / D ) 

08.55 น.       เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผา่น
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ น าท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อ
โคลนและบ่อน้ าร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือน
นรกที่มี  กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน้ าแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็น
บ่อโคลนเดือด  ตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ก ามะถันซึ่งเกิดจากความ
ร้อนใต้พิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะ เป็นเนิน เขา มีทางเดินให้
นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณท์างธรรมชาติตลอดข้างทาง จากนั้นน า
ท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน ้าตาล (ไม่รวมค่าเข้าหมี 800 
เยน)ซึ่งหมีสีน้ าตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถ่ินก านิดในดินแดนแถบ

ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้าง
จะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้ าตาล
แห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ าตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
และเหมาะสม รวมทั้งยังมี หมีสีน้ าตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูล
เก่ียวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เก่ียวกับหมีอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื อที ่1) ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก  KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว 
ค่้า     บริการอาหารค่้า (มื อที่ 2) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

น าท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ 
ผ่านความร้อนใต้พิภพเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริม
สุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่
แบบญี่ปุ่น 

 

วันทีส่าม โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี - นาฬิกาไอน า้โบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมซากุระ
ตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ                                                       (B / L / อสิระ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าส าคัญของ
ซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ าของภูเขาเท็งงุ 
ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีม่ีชื่อเสียง ชม คลองโอตาร ุ
หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็น
ร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี ่คือ บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใช้
ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แตภ่ายหลัง
ได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเทีย่ว มี
การสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย น าทา่นชม 
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พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตร ีเป็นหนึ่งในรา้นค้าที่ใหญท่ี่สุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความ
เก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน า้โบราณ ตั้งอยู่
ด้านหนา้ของตวัอาคาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื อที ่4) ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นชมศาลเจ้าฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาล

เทพเจ้าแห่งการบุกเบิก 3 องค์” เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของค  ณะผู้บุกเบิกให้มี
ก าลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากล าบากในการบุกเบิกป่าบริสุทธิ์ ในปี ค.ศ. 
ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนด าเนินการ
ออกแบบวางผังเมืองซัปโปโร เป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้างศาลเจ้าขึ้น ณ พ้ืนที่ของมา
รุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ ใน
ปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพส่ีองค์ และยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารัง

ควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น หากคณะเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน น าท่านชมดอกซากุระสี
ชมพู ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก บริเวณศาลเจ้าฮอกไกโด จากนั้นน าท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้ง  เส้ือผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่าน
การค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่าง
ร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้วยังมีร้านอาหารมากมายทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น
ด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่ง
บนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 

ค่้า     อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี ่    Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานชอ็กโกแลต - โรงงานเบียรซ์ัปโปโร                          
                     (B / อิสระ / อสิระ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่สวน Takino Suzuran Park โดดเด่นด้วยปฎิมากรรมกองหินจ าลอง STONEHENGE จากหมู่
เกาอีสเตอร์ ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ทุกๆฤดูกาล นอกเหนือจากนี้ภายใน
สวนยังมีรูปป้ันทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุทซึ ซึ่งมีการออกแบบด้วยพุทธลักษณะของนิกายชินโต 
พร้อมบรรยากาศสุดสงบของทิวเขาที่รายรอบและสวนสวย  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและมากมาย 

ไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด น าท่านเดินทางสู่ซัป
โปโร ระหว่างทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิ (ชมด้านนอก) เป็น
โรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" (Shiroi Koibito) ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
เกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่แวดล้อมไปด้วยสวน
ดอกไม้ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเบียร์ซัป
โปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญ่ีปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่ง

ผลิตที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี 
1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายใน
พิพิธภัณฑ์จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ 
(แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี ถัดจาก
พิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วย
ร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆ
กับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถ่ินที่นิยม  

ค่้า     อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ห้า  สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมอืง                                                                           (B / -- / --) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สู่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 621 
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

16.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 



BOOKING CODE : HJH-XJ53-A02  HAPPY HOKKAIDO โลกสวย                                                            UPDATE 21/03/18  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ             6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.            8.หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระที่สนามบนิดอนเมอืง ในวัน

เช็คอนิ) 
6. ทิปหัวหน้าทวัร์ ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าหรือค่า
ทัวร์ทั งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรุณาช้าระ 30 วันก่อนการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผู้มี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ 
2. กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วัน คืนเงินคา่บรกิารร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ ***ใน 
กรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน  
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด้จา่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางกรณมีนีักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  

 เงื่อนไขและขอ้กา้หนดอื่นๆ 
 1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทา้การ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดินทาง  

ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองที่ประเทศญี่ปุ่นทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 
ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
 ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ
 ทั้งหมดให้แก่ท่าน 
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มนีักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ท่าน โดย
 จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่  
 และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ
 ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มนีักทอ่งเที่ยวรว่มเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ ทางเรา
 ยินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
 เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ิได้ส่งหน้า
 หนังสือเดินทางให้กับทางบรษัิทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
 5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
 สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษทัจะค านึงถึงความ
 ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
 มิได้เกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุความ
 เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุ
 สุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
 7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก 

 
หมายเหต ุ

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์ตั งแต ่30 ท่านขึ นไป หากมีลูกทัวร์ต่้ากว่านี อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ น 
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 
 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการ

ตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ นในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น  

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทา้การจองทกุครั ง 
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